
  Kobierzyce, dnia 21.04.2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

Zawiadamiam, że dnia 30 kwietnia 2020 r./ czwartek/o godz.9.00 odbędzie się posiedzenie  XVIII Sesji 

Rady Gminy Kobierzyce. 

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobiega-

niem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U z 2020 r.poz 374 ze zm./ - posiedzenie 

odbędzie się za pomocą wideokonferencji a głosowanie zostanie przeprowadzone zdalnie za pomocą por-

talu e-sesja. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie 

zabytku wpisanego do rejestru zabytków (mur wokół Kościoła p.w. Św. Wojciecha Biskupa i 

Męczennika w Domasławiu) dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa 

Męczennika w Domasławiu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2014 – 2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 

umowie zawartej na czas oznaczony /poradnia prawna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 

umowie zawartej na czas oznaczony/poradnia psychologiczna. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat/stowarzyszenia. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat./punkt ortopedyczny. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat./ stragan. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności 

publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy Kobierzyce. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XVII/337/2020 z 

dnia 27 marca 2020r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XLIII/856/18 z dnia 19.10.18 

r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kobierzyce. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia oraz przekazanie 

środka trwałego umożliwiającego usunięcie kolizji z siecią energetyczną stanowiącą składnik 

majątku TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego 

realizację zadania pn. "Budowa parkingu park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach 

Wrocławskich". 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakresie realizacji zadania 

pn. ,,Budowa parkingu park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich”. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Europejskiej i Inwestycyjnej w północnej części obrębu Magnice. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Żerniki Małe – część B. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi  Biskupice Podgórne. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Budziszów. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi  Chrzanów.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszyce.  

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszowice.  

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice.  

29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski.  



30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice.  

31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Żurawice.  

32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Racławice Wielkie.  

33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru drogi publicznej położonej w północno-wschodniej części 

obrębu Tyniec Mały.  

34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w północno-środkowej 

części obrębu Domasław. 

35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Przystankowej i 

Rekreacyjnej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie.   

37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kobierzyce. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w 

zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. 

39. Interpelacje radnych. 

40. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach i poza sesją. 

41. Zapytania radnych i sołtysów. 

42. Wnioski i sprawy różne. 

43. Komunikaty Przewodniczącej. 

44. Zakończenie obrad.                                                                 

 

 
Informujemy, że obrady Rady Gminy Kobierzyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących ob-

raz i dźwięk. Dane osobowe wszystkich osób obecnych podczas obrad zostaną ujawnione na nagraniu, a nagrania obrad 

są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty 

(np. poprzez Facebook Live). 

Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku prawnego, wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie archiwizowane. 

Pełna klauzula informacyjna znajduje się pod adresem 

http://www.ugk.pl/sesja-rady-gminy-online. 

*** 

 
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia 

na czas pracy w Radzie  Gminy. 

Podstawa prawna: art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2019 r., poz.506) 

 



 

 

 

 

Posiedzenia  komisji odbędą się za pomocą wideokonferencji a głosowanie zosta-

nie przeprowadzone zdalnie za pomocą portalu e-sesja. 

 
 

Termin posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy: 

 

 

27.04.2020 (poniedziałek) 

- o godz. 15.30 – KOMISJA ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.  

2. Sprawy różne. 

 

28.04.2020 (wtorek)  

- o godz. 15.30 – wspólna KOMISJA ds. BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO oraz 

KOMISJA UŻYTECZNOŚCI  

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 

2. Sprawy różne. 

                                                                                                                                  

Z  poważaniem 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Elżbieta Regulska 

 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 


